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Ringkasan

Beruang Madu (Helarctos malayanus), jenis terkecil dari 8 jenis beruang yang ada di 

dunia, tersebar di seluruh negara di daratan Asia Tenggara serta di Pulau Sumatera dan 

Kalimantan (Borneo). Penelitian terhadap beruang madu di alam bebas, termasuk Kalimantan, 

tidak pernah ada sebelum penelitian yang ditampilkan dalam tesis ini yang dimulai pada tahun 

1997 di suatu hamparan kecil hutan dataran rendah di Kalimantan Timur. Terlepas dari beberapa 

catatan singkat, aspek dasar ekologi beruang madu hampir tidak diketahui pada saat itu dan 

beruang madu didaftar sebagai ‘Data Deficient’ (Kekurangan Data) dalam Daftar Merah IUCN 

(IUCN Red List). Untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan atas jenis ini, saya kumpulkan 

data mengenai berbagai aspek beruang madu mulai dari perilaku, ekologi dan konservasi selama 

5 tahun penelitian intensif (mendalam) dari pertengahan 1997 sampai dengan pertengahan 

2002, dengan penelitian lebih lanjut yang dilakukan pada tahun 2005 dan 2010.

Pada awal penelitian ini, kebakaran hutan besar yang dikarenakan kemarau 

berkepanjangan di daerah tersebut terkait dengan terjadinya El Niño Southern Oscillation 

(ENSO), telah mempengaruhi jutaan hektar hutan di Kalimantan, termasuk hutan lindung di 

mana penelitian ini berlangsung. Antara tahun 1997-2006, sekitar 16.2 juta hektar dari luas 

wilayah Borneo (21% dari luas total daratannya) telah terpengaruhi kebakaran, dan persentase 

yang besar dari luasan terebut merupakan hutan. Merujuk kepada skala bencana alam ini, 

sebagian dari penelitian saya fokuskan pada dampak dari kebakaran tersebut terhadap ekologi 

dan konservasi beruang madu.

Peristiwa ENSO, selain menyebabkan kondisi kekeringan di daerah tersebut, juga 

berkaitan dengan proses musim buah besar (panen raya, mast fruiting) di Asia Tenggara, khususnya 

di bagian timur Pulau Kalimantan. Kanopi dan pohon-pohon besar di dalam hutan-hutan ini 

didominasi oleh pohon dari marga Dipterocarpaceae, yang menampilkan pola reproduksi yang 

unik. Proses pembungaan dan pembuahan berlangsung dengan senjangan waktu 2-10 tahun 

dengan sedikit ataupun tidak adanya aktivitas reproduksi selama senjangan waktu tersebut, dan 

sebagian besar dari pohon dari marga lainnya di hutan, terdiri dari berbagai kelompok taksonomi 

dan sindrom pembungaan yang berbeda-beda, berbunga dan berbuah bersamaan dengan pohon 

dipterokarpa. Kejadian panen raya buah menyediakan buah dalam jumlah banyak dalam periode 

yang singkat, yang bertujuan untuk memuaskan para pemakan biji, namun juga menyediakan 

buah bernutrisi berlebihan. Dari penelitian fenologi selama beberapa tahun terhadap lebih dari 
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600 pohon, kami mencatat bahwa ketersediaan buah makanan beruang madu menurun dari 13 

pohon ha-1 bulan-1 selama panen raya buah menjadi hanya 1.6 pohon ha-1 bulan-1 selama periode 

panjang antar musim panen raya buah.

Ditemukan bahwa beruang madu hampir tidak menkomsumsi makanan selain buah 

selama masa-masa periode singkat (kira-kira 2 bulan) tersedianya buah. Selama penelitian ini, 

beruang madu diketahui mengkonsumsi setidaknya 115 spesies buah, dengan lebih dari 50% 

buah yang dimakan berasal dari marga Moraceae, Burseraceae dan Myrtaceae, sedangkan Ficus 

spp. (Moraceae) merupakan kelompok buah utama yang dikonsumsi beruang madu selama 

period antar musim buah besar. Kebanyakan jenis buah yang dimakan oleh beruang madu hanya 

berbuah selama masa panen raya buah atau menampilkan pola berbuah yang ‘supra-annual’ 

(tidak setiap tahun). Hal ini menunkukkan ketersediaan buah makanan beruang yang sangat 

sporadis. Selama masa antar musim panen raya buah, yang mengikuti peristiwa kebakaran 

hutan, beruang madu berubah menjadi pemakan serangga, yang didominasi oleh rayap, semut, 

kumbang, anak kumbang (larva) dan kecoa.

Dua beruang madu betina yang ditangkap untuk penelitian radio-telemetry (radio 

pemantauan jarak) di wilayah inti hutan yang tidak terbakar, 16 bulan setelah peristiwa kebakaran 

dan musim panen raya buah, menunjukkan tanda kekurangan nutrisi yang serius. Kedua betina 

tersebut mempunyai anak yang kecil, yang kemungkinan membuat kondisi fisik mereka lebih 

tertekan. Kondisi malnutrisi pada beruang madu betina menunjukkan bahwa bergantung pada 

memakan hanya serangga selama jangka waktu yang panjang tidak cukup, dan sumber makanan 

ini tidak mencukupi kebutuhan energi mereka. Pemangsaan salah satu beruang madu betina 

oleh ular sawah besar mungkin berkaitan dengan kondisi malnutrisi yang dialaminya, yang 

menyebabkan dia kurang mampu membela diri atau kurang wasapada.

Agar dapat memahami gerak gerik dan pola aktifitas beruang madu, 3 ekor beruang 

madu betina liar dan dua ekor yang dilepasliarkan, dipasangkan kalung radio VHF yang peka gerak 

(motion-sensitive VHF radio-collars). Tiga dari beruang ini terpantau secara berkelanjutan selama 

1-3 tahun selama 1999-2003. Wilayah jelajah (periode 12 bulan) adalah 4-5km2 (95% Poligon 

konvex minimal atau MCP dan 95% fixed kernel) dengan tumpang tindah antara wilayah jelajah 

masing-masing individu yang cukup besar. Wilayah jelajah yang cukup kecil ini kemungkinan 

berhubungan dengan pola makan yang didominasi oleh serangga, dan tidak adanya periode 

panen raya buah di hutan selama penelitian telemetry. Aktifitas monitoring menunjukkan bahwa 

beruang madu mempunyai pola aktifitas diurnal (aktif pada siang hari) dan crepuscular (aktif pada 

saat fajar dan senja) sepanjang tahun dengan aktifitas dimulai pada 0.5 jam sebelum matahari 

terbit dan berlangsung sampai 2.5 jam setelah matahari terbenam, dengan aktifitas rendah di 
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malam hari (20-30%). Beruang aktif selama 61.6% dalam kurun waktu 24 jam (14.8 ± 2.3 jam), 

dengan aktifitas lebih tinggi ketika memakan serangga dibanding ketika memakan buah.

Kebakaran hutan dan kemarau panjang menyebabkan mortalitas ekstrim pada pohon-

pohon buah yang dimakan beruang madu sehingga berkurang  hampir 80% di daerah yang 

terbakar, dari 167 ± 41 (SD) pohon jenis yang dimakan oleh beruang ha-1di hutan yang tidak 

terbakar menjadi 37 ± 18 pohon buah ha-1 di hutan yang terbakar. Selain itu, juga diukur 

pengurangan 44% pada keragaman jenis pohon buah 3 tahun setelah peristiwa kebakaran. 

Kepadatan pohon ara setengah epifit (hemi-epiphytic figs), jenis buah yang penting selama musim 

paceklik, menurun sebanyak 95% di area yang terbakar.

Pemanfaatan hutan yang terbakar oleh beruang madu dipantau melalui penelitian 

tanda/bekas (misalnya tanda cakaran kuku, bongkaran sarang rayap, penggalian) berkala selama 

periode 10 tahun, dengan peninjauan transek dilakukan di hutan primer dan hutan terbakar 

yang berdekatan. Tanda beruang madu hampir tidak ada di wilayah terbakar selama beberapa 

tahun setelah kebakaran, tapi pada tahun 2010 telah meningkat menjadi 28.0 ± 12.9 (SD) 

tanda ha-1. Hal ini mengindikasikan re-kolonisasi oleh beruang madu. Kepadatan tanda/bekas 

di hutan primer terlihat stabil dengan rata-rata 41.6 ± 11.6 (SD) tanda ha-1 sepanjang periode 

monitoring. Kepadatan tanda beruang madu masih lebih rendah 35% di wilayah yang terbakar 12 

tahun setelah peristiwa kebakaran, terkait dengan degradasi/ pengurangan dari beberapa jenis 

makanan beruang madu, khususnya pohon buah dan sarang rayap di atas tanah. Re-koloniasasi 

beruang madu pada area yang dulunya terbakar mengindikasikan potensi pemulihan area ini 

sebagai habitat beruang madu, selama masih ada sumber populasi beruang madu di hutan yang 

tidak terbakar yang dekat.

Setelah kemarau panjang dan peristiwa kebakaran, kami melakukan wawancara berkala 

dengan petani di 5 pemukiman yang terletak di sepanjang pinggir Hutan Lindung Sungai Wain 

untuk mengetahui gangguan beruang madu terhadap tanaman. Hasil dari wawancara tersebut 

mengindikasikan bahwa pengrusakan tanaman oleh beruang madu meningkat setelah terjadi 

kebakaran hutan dan ENSO. Kerusakan pada pohon kelapa tua yang seringkali mematikan 

pohon tersebut menjadi sumber konflik paling tinggi dan membuat para petani berkeinginan 

memusnahkan beruang. Pada umumnya, pengrusakan oleh beruang terhadap tanaman tahunan 

tidak menimbulkan reaksi berat dari para petani. Percobaan dengan menempelkan lapisan senk 

pada batang pohon kelapa berhasil menghalangi beruang memanjat pohon kelapa, setidaknya 

pada periode singkat (sekitar 3 tahun). Pengamanan tanaman petani dengan pola yang mudah 

dipraktekkan dan terjangkau seperti ini dapat membantu melindungi beruang ke depan, karena  

konflik antara manusia dan beruang kemungkinan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan 
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populasi manusia yang pesat, kerusakan dan fragmentasi hutan yang berlangsung terus-menerus 

serta  meningkatnya ancaman persistiwa kebakaran pada hamparan hutan yang tersisa.

Degradasi habitat yang disebabkan kebakaran hutan berskala besar, dikombinasikan 

dengan ketersediaan buah yang tidak memadai setelah peristiwa ENSO, membuat populasi 

beruang madu tertekan di wilayah ini. Dengan rusaknya habitat beruang madu dengan laju yang 

menkhawatirkan di Pulau Kalimantan, hamparan hutan yang kecil pun menjadi sangat penting 

untuk melindungi jenis beruang ini. Karakteristik perilaku seperti wilayah jelajah yang relatif 

kecil, yang  dibatasi dalam hutan lindung seperti ditemukan dalam penelitian ini, dan sifat beruang 

untuk menghindari wilayah dimana terdapat gangguan manusia, menunjukkan bahwa hutan kecil 

pun masih sangat penting bagi perlindungan beruang madu. Keberadaan jangka panjang beruang 

madu di wilayah seperti ini akan bergantung pada pencegahan perburuan, kebakaran hutan, dan 

pemeliharaan hubungan langsung dengan daerah hutan lainnya.




